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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI 

în intervalul 08.09.2020, ora 08.00 – 09.09.2020, ora 08.00 

 

I. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

1. Situaţia şi prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 09.09.2020, ora 07.00 

RÂURI  

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursurile Someşului, Mureşului, bazinul 

superior al Oltului şi cursurile inferioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi 

Putna, unde au fost în scădere. 

Debitele se situează, în general, la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale 

lunare, mai mari (în jurul normalelor lunare) pe râurile din bazinul superior al Prahovei și 

bazinul superior și mijlociu al Trotușului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul 

hidrografic Bârlad, pe unii afluenți ai Argeșului superior (Arefu, Râul Doamnei) şi Prutului. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 

 

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile Someşului, Mureşului şi bazinul 

superior al Oltului, unde vor fi în scădere. 

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. 

 

DUNĂRE 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08-09.09.2020 a fost staţionar, 

având valoarea de 4300 m3/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s). 

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia-Cernavodă și în 

scădere pe sectorul Hârșova-Tulcea. 

 

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere pe sectoarele Gruia-Calafat 

şi Brăila-Tulcea şi în creştere pe sectorul Bechet-Vadu Oii. 

 

2. Situaţia meteorologică în intervalul 08.09.2020, ora 08.00 –09.09.2020, ora 06.00  

În ţară, valorile termice au scăzut față de intervalul precedent în aproape toate regiunile, 

mai accentuat în cele nord-vestice, nordice, estice și, parțial, în cele sud-estice, unde s-au 

apropiat de cele specifice perioadei. Cerul a fost variabil spre senin, exceptând prima parte 
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a intervalului, când a prezentat înnorări în centrul teritoriului, la deal și la munte, iar 

averse și descărcări electrice s-au semnalat local în Carpații Meridionali, pe suprafețe mai 

restrânse în Transilvania și izolat nordul Olteniei și al Munteniei. Punctiform, cantitățile de 

apă au depășit 20 l/mp (până la 24 l/mp la Brădet, jud. Argeș - date hidro). Vântul a suflat 

slab și moderat, cu intensificări locale ziua în est și sud-est, unde rafalele au atins 45...55 

km/h. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 20 de grade la Târgu Lăpuș și 33 de 

grade la Bechet. La ora 06.00, temperaturile erau cuprinse între 7 grade la Joseni, Vărădia 

de Mureș, Toplița, Satu Mare și Câmpeni și 22 de grade la Constanța-Dig. Spre sfârșitul 

nopții, cu precădere în depresiuni, pe areale mici s-a format ceață. 

 

Observaţie: în intervalul de diagnoză au fost în vigoare 9 atenționări meteorologice cod 

galben pentru fenomene meteorologice imediate, 3 emise de  SRPV Sibiu, câte 2 emise de 

SRPV Bacău și CNPM pentru Muntenia și câte 1 emisă de SRPV Cluj și SRPV Constanța. 

 

La Bucureşti, valorile termice au scăzut față de intervalul precedent, astfel încât vremea 

s-a apropiat de normalul termic al acestei perioade. Cerul a fost variabil, mai mult senin 

noaptea și dimineața, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 27 

de grade, la Băneasa și Afumați, și 29 de grade, la Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 14 

grade la Băneasa, 16 grade la Afumați și 17 grade la Filaret. 

 

3. Prognoza meteorologică în intervalul 09.09.2020, ora 08.00–10.09.2020, ora 8.00 

În ţară, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil la începutul intervalului în sud și mai 

mult senin în rest. În Carpații Meridionali vor fi unele înnorări și după-amiaza, izolat, 

condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor 

încadra între 23 și 33 de grade, iar cele minime între 4 grade în estul Transilvaniei și 20 de 

grade în nordul litoralului. Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici, vor fi condiții de ceață. 

 

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil la începutul intervalului și mai 

mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27...29 de 

grade, iar cea minimă de 14...16 grade. 

 

II. CALITATEA APELOR 

Pe fluviul Dunărea 
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A.R.B.D.D. Tulcea revine cu informații despre poluarea din data de 07.09.2020, din zona 

Dunăre-Braț Sulina, în dreptul milei marine 18, unde nava PRINCESS SARA (pavilion Kenya) 

a deversat în apele de suprafață o substanță necunoscută de culoare neagră. Căpitănia 

Portului Sulina a oprit nava în dreptul mm 6 și a efectuat verificări, în urma cărora a rezultat 

că echipajul a deversat în fluviu apa provenită de la spălarea magaziilor. S-a aplicat amendă 

contravențională conform legislației în vigoare.     

Pe râurile interioare și pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite.   

 

III. CALITATEA MEDIULUI 

1. În domeniul aerului  

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor 

efectuate la data de 07.09.2020 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare nu s-au 

constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), 

ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). Media zilnică de 50 µg/m3 pentru 

PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la staţia CL-3 

(comuna Modelu, jud. Călărași).  

 

2. În domeniul solului şi vegetaţiei 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.  

 

3.  În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului   

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de 

avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la 

staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului 

natural. 

 

4.  În municipiul Bucureşti 

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu 

a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă. 

 

IV. ALTE EVENIMENTE 

A.P.M. Mureş informează telefonic că un urs a fost rănit în urma unui accident petrecut pe 

DN13(Sighişoara-Târgu Mureş). La faţa locului s-au deplasat pentru investigaţii 
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reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu. D.S.V. a hotărât tranchilizarea ursului 

şi transportarea sa la Grădina Zoologică Târgu Mureş pentru acordare de îngrijiri.          
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